
Ficções Insurgentes
Juliana, Milene, Raquel e você

Milene Duenha

Notas inventadas - Jogo do Dicionário:
18:46

Pá e bola: Expressão coloquial que se refere a 
conversa fiada, lero-lero, tororó.

Concordo com tudo. Acho que podem ter escritas mais 
longas e acho que devem ser mantidas as conversas pá e 
bola.

Juliana Liconti 

Raquel Purper

18:47

Pá e bola: Termo que designa o som produzido pelo 
quicar de uma bola, descreve a velocidade com que 
um jogo pode se dar.

Pá e bola: Expressão coloquial que se refere a conversa 
fiada, lero-lero, tororó.

Milene Duenha

Juliana Liconti

18:48

Pá e bola: Vocábulo que expressa a condição 
acelerada de um diálogo. 

Pá e bola: Termo que designa o som produzido pelo quicar 
de uma bola, descreve a velocidade com que um jogo pode 
se dar.

Raquel Purper

Milene Duenha

18:48

Supimpa: Adjetivo coloquial que significa muito bom, 
excelente.

Talvez, possa ser uma escrita com palavras em desuso, 
ficaria supimpa, hehehe.

Juliana Liconti 

Milene Duenha

18,:49

Supimpa: Palavra que significa agradável, legal, cool. 
Ex: Os "Ursinhos Pim Pom" são supimpas.

Supimpa: Adjetivo coloquial que significa muito bom, 
excelente. 

Milene Duenha

Juliana Liconti

18:50

Supimpa: Palavra relacionada a algo extraordinário, 
maravilhoso.

Supimpa: Palavra que significa agradável, legal, cool. Ex: Os 
"Ursinhos Pim Pom" são supimpas.

Raquel Purper

Juliana Liconti

18:51

Mequetrefe: Adjetivo coloquial que aqui tem o sentido 
de algo de caráter duvidoso, questionável.

Pode ser que achem mequetrefe, mas eu me amarro.

Juliana Liconti 

Juliana Liconti 

18,:51
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Mequetrefe: Junção dos radicais meque+trefe. 
Designa o que é mal-acabado, realizado com pouco 
cuidado.

Mequetrefe: Adjetivo coloquial que aqui tem o sentido de 
algo de caráter duvidoso, questionável.

Milene Duenha

Juliana Liconti

18:52

Mequetrefe: Palavra que expressa a má qualidade de 
algo, ou seja, a sua patifaria.

Mequetrefe: Junção dos radicais meque+trefe. Designa o 
que é mal-acabado, realizado com pouco cuidado.

Raquel Purper

Milene Duenha

18:52

Ariri Pistola: Expressão coloquial utilizada no Rio 
Grande do Sul para se referir a algo muito antigo.

Ou que achem mais antigo que o Ariri Pistola! 

Juliana Liconti 

Raquel Purper

18:53

Ariri Pistola: Senhor idoso cujos 135 anos 
impressinonavam a população riograndense, tornando-o 
conhecido e reconhecido por seus segredos de 
longevidade. Dentre os segredos estavam: dar três pulos 
ao acordar; comer um dente de alho cru por dia; xingar 
seu vizinho da direita de bobalhão e andar com pés 
descalços na grama. 

Ariri Pistola: Expressão coloquial utilizada no Rio Grande 
do Sul para se referir a algo muito antigo.

Milene Duenha

Juliana Liconti

18:54

Ariri Pistola: Senhor idoso cujos 135 anos 
impressinonavam a população riograndense, tornando-o 
conhecido e reconhecido por seus segredos de 
longevidade. Dentre os segredos estavam: dar três pulos ao 
acordar; comer um dente de alho cru por dia; xingar seu 
vizinho da direita de bobalhão e andar com pés descalços 
na grama.  

Raquel Purper

Milene Duenha

Ariri Pistola: Homem alto, magro, de 113 anos, 
conhecido por praticar a Yoga do Riso há, no mínimo 50 
anos, todos os dias pela manhã. Sem nenhuma ruga no 
rosto, ele diz: "riam sempre e não se arrependerão"

18:54

Joia: Algo ou alguém por quem se tem muito apreço: 
a joia rara da minha vida. 

Que nada, vai ficar joia (vixe, no tempo em que jóia era 
utilizada, ela levava acento, e agora?)

Juliana Liconti 

Milene Duenha

18,:56
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Joia: adjetivo que designa coisa boa, supimpa.

Raquel Purper

Milene Duenha

Joia: adjetivo relacionado a algo especial.
18:57

Joia: adjetivo que designa coisa boa, supimpa.

Joia: Algo ou alguém por quem se tem muito apreço: a joia 
rara da minha vida. 

Milene Duenha

Juliana Liconti

18:57

Vixe: Corruptela fonética de "virgem". Aqui utilizada 
para expressar dúvida.

Que nada, vai ficar joia (vixe, no tempo em que jóia era
utilizada, ela levava acento, e agora?)

Juliana Liconti 

Milene Duenha

18:59

Vixe: Expressão de espanto, dúvida, dívida ou susto, ou 
seja, serve para qualquer situação.

Vixe: Corruptela fonética de "virgem". Aqui utilizada para 
expressar dúvida.

Milene Duenha

Juliana Liconti

18:59

Vixe: Expressão de espanto, dúvida, dívida ou susto, ou 
seja, serve para qualquer situação.

Raquel Purper

Milene Duenha

Vixe: Forma variada de "vige", de Virgem Maria, ou uma 
apelação para qualquer santo disponível. 

18:54

Parafernália: Substantivo que se refere a um monte de 
coisas reunidas. Agrupamento ruidoso, muvuca, alvoroço.

Agora acho que não, porque é ditongo crescente, mas como 
a gente acompanha? É tanta parafernália que inventam.

Juliana Liconti 

Juliana Liconti 

19:03

Parafernália: De tralha aglomerada. Termo que, por erro 
de digitação, ganhou distinta grafia. Ex: Isso tudo aqui vai 
para a fornalha?

Parafernália: Substantivo que se refere a um monte de 
coisas reunidas. Agrupamento ruidoso, muvuca, alvoroço.

Milene Duenha

Juliana Liconti

19:06 

Parafernália: De tralha aglomerada. Termo que, por erro de 
digitação, ganhou distinta grafia. Ex: Isso tudo aqui vai para 
a fornalha?

Raquel Purper

Milene Duenha

Parafernália: Palavra relacionada a pertences 
acumulados ou ao ato de parar as fernálias.

19:07
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Do Balacobaco: Uma ode ao baile do deus Baco. 
"Bala com Baco".

[...] Para nós foi um processo movente, “do balacobaco”. 
Esperamos que algum descolamento emerja dessa 
relação.

Juliana Liconti 

Raquel Purper

19:08

Do Balacobaco: da etimologia grega:  balaco = malaco + 
baco = bacanudo. Designa ginga estremecedora.

Do Balacobaco: Uma ode ao baile do deus Baco. 
"Bala co Baco".

Milene Duenha

Juliana Liconti

19:12

Do Balacobaco: Expressão ligada ao esoterismo, 
ocultismo e magia. Ao mencioná-la, seu quadril começa 
a mover sem parar.

Do Balacobaco: da etimologia grega:  balaco = malaco + 
baco = bacanudo. Designa ginga estremecedora.

Raquel Purper

Milene Duenha

19:13


